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A hit 
J J 

50. évfolyam 4. szám 1996. április 

A húsvét üzenete 

Piero della Francesca, a 15. század neves meste
re Borgo San Sepolcroban (Szentsírfalván) szüle
tett. Szeretett városa előtti tisztelgésképpen a volt 
városháza - ma művészl:Li galéria - egyik szobájá
nak falfelületét egy hatalmas festménnyel dfszítet
te. A 2 x 2,25 méter nag ságú kép címe Krisztus 
feltámadása. 

A művész a festmény előterében négy római ka
tonát ábrázolt, akik kényelmetlen testartásban 
ugyan, de jóízűen szundikálnak. Fölöttük J ézus 
alakja látható, amint éppen kikel a kőkoporsóból. 
Bal lábát már a szarkofág peremére emeli, rózsa
szín halotti leplét tógaként fogja magára, jobb ke
zében pedig erőteljesen markol egy - a kereszt 
szimbólumával ellátott - zászlót, a halál felelt ara
tott gy6zelem jelképe
ként. Kezein, lábain és 
oldalán jól kivehetők a 
stigmák véres nyomai. 

Jézus megjelenése 
erőteljes és nyomaté
kos: királyi és méltó
ságteljes, ő a dogmák 
megdicsőült Krisztusa 
és egyúttal maga a te r
mészetistenség. 

van, mondhatni rügyfakadásban. A távolban egy 
hegyi falu körvonalai fedezhetők fel , amely nem 
más , mint az alkotó szülőfaluja . 

Kedves Testvéreim! Szeretném, ha húsvétkor a 
Piero della Francesco. által feldolgozott témát 
együtt érzékelhetnénk. Éspedig a feltámadó Krisz
tus jobb és bal oldaláról. Mit láthatunk itt? Nemde 
a valóságot. Mindazt, amit az első húsvéttól mind 
a mai napig megtapasztaltunk. Mert egyformán 
érzékelhető a hideg, amely mindent megöl, elpusz
tít, megmerevít és dermedtségbe fagyaszt. A másik 
oldalon pedig a fény és a meleg hatására a tavasz
ba forduló új életet, a kikeletet akaró és köte lező 
másságot látjuk. Középen pedig Jézus kozmikussá 
magasztosult alakját, amely a kettő ~ az élet és a 

halá l, a hideg és a me
leg, a tél és a tavasz ~ 
között áll. 

J obb keze felöl a táj 
kopár, sivár, hideg és 
élettelen. Mindent a tél 
merevsége és dermedt
sége köt gúzsba. Nincs 
semmi jele az életnek. 
Ám mégis egy kis fény 
dereng ezen az oldalon, 
amely különös megvi
lágitást ad a kompozt
ciónak. A bal oldali ré
ijzen mindennek az el
lenkezője látható, érzé
kelhetli. A táj a kora 
tava8zi kikeletet sejte
ti , 86t egy kissé bel
jebb már minden nö
vény kibontakoz6ban 

P iero deUa Fraflcellca: 

Miért mutatom ezt a 
festményt néktek? 
Mert úgy gondolom és 
úgy érzem, hogy ez a 
kép arról szól nekünk, 
amiről minden húsvét 
tanítása bizonyosságot 
tesz . Nem más ez a 
húsvét reménységénél. 
Mert a mai üzenet 
summáját úgy is meg 
lehet fogalmazni , mint 
a hitnek és reménynek 
a legnagyobb és leg
szebb ünnepét . Ha ez 
nem lenne igaz, akkor 
talán húsvétkor nem 
lennének tele unitárius 
templomaink, melyek 
az átlagos vasárnapo
kon szinte konganak 
az ürességtől. J elenlé
tetek is igazolja, hogy 
hitünk szerint bizony
ságot nyer az: ri hD[á[· 
lal és a koporsóbaIl _ 
nincs vége mindennek. Krisztf" {el tdmaddsa --



A húsvét i remény tanítása a rról is szól, hogy a 
tél II hideg megpróbá ló, mindent á th ató ereje nem 
d" 'dalmaskodik véglegesen fölöttünk . AllnRk elle
n~~e hogy J ézus örökérvényű tanításában megfo
gal~azta má r az ember rendeltetését, sokszor az 
az érzésem, hogy ez még máig ~e~ világ?s előt-
t ·· k De az bizonyos, hogy ez a foldl élet tulmutat un . k . b .. ag'n mert ezt Isten így a alJa, ez van enne onm , • 
teremtő tervében . Minden husvétban az a magasz
los alapgondolat fogalmazódik meg, hogy van út a 
halálból az életbe, a télböl a tavaszba, mert az 
"akiben élünk, mozgunk és vagyunk", így tervezte 
jónak . 

Pál apostol Filippiekhez írott levelében ezt 01-
vassuJe "Azt akarom, hogy megismerjem őt és fel
támadása EREJÉT" (3, 10.) és ahogy ezt meg- és 
felismerte mondja a következőt: "Elek többé nem 
én hanen't él bennem Krisztus» (Gal. 2,20). Pál 
i ly~n értelemben Jézus feltámadását mint egy 
erőteljes szellemi j elenséget fogta fel . ~s ha kellő
képpen fel tudjuk erre k észíteni magunkat, és 
ilyen értelemben komolyan vesszük a húsvét üze
netét, akkor azt itt is, most is megtapasztalhatjuk . 
Így húsvét valósága ma is m~gismétlődhet, újb~1 
megtörténhet, folyamatossá valhat. Nem egyszen , 
megismételhetetlen és lezárt eseménnyé zsugoro
dik. 

Hűsvét beszli l még nekünk a halhatatlanság re
ményéről is. Mi, emberek ugyanis keveset tudunk 
a túlvilági dolgokról , arról. hogy mi van az élet 
mögött, a síron túl. Err61 nincs tapasztalat unk . 
Azokkal szemben, akik teljes meggyőződéssel ál lít
j ák azt, hogy mi van odaát , teljes határozottsággal 
beszélnek a mennyország és a pokol bútorairól, be
rendezéseiről , azokkal szemben csak szkeptikusok 
tudunk lenni . 

N em azért reméljük , mert tudjuk, hogy mi van 
az életen túl, hanem azért , "Mert üdvösségünk re
mény re szól. Viszont az a r eménység, amelyet már 
látunk, nem is reménység: hiszen amit lát valaki, 
azt.miért kellene remélnie? H a pedig azt reméljük, 
ami t nem lát unk, akkor állhatatossággal várjuk" 
(Róm . 8,24-25.). Mi azér t remélünk, mert úgy 
hisszük, hogy a világ Teremtőj e, I st en Valósága, a 
Tökéletes Igazság vár ránk majd a földi életen túl 
is. A kezdet és a vég, az Alfa és az Omega vár ránk 
a halál után. n yen értelemben együtt valljuk az 
apostollal, h ogy "Közülünk senki sem él önmagá
n a~_ és senki sem hal önmagának , rqert ha élünk, 
az Urnak élünk, ha meghalunk, az Urnak halunk 
meg" (Róm. 14, 7- 9 .). 

• 
Kászoni K. József 

Az Erdélyen kívüli magyar unitar izmus története 
a XVI. és XVII. században 

"Egy hódoltsági parasztpolgár, aki beleavatko
zott a nagypolitikába" (Szakáfy Ferenc) 

Trombitás János Nagymaroson vált a mezőváros i 
polgárság kiváló képviselőjévé. Nagymaros szeren
csés helyzeléb6l adódóan már a középkor második 
felében jól fejlődő település volt. Virágzását az átme
nő kereskedelmi forgalomnak. a dunai halászatnak 
és nem utolsó sorban annak kőszönhetle , hogy 
szemben volt Visegráddal . amely több mint harminc 
esztendőn át a Magyar Királyság székhelye volt. 
Nem véletlen, hogy Károly Róbert király 1324. május 
22-én jeles privilégiumokat adott lakosságának. A 
székhely áthelyezésével fékeződött ugyan Nagyma
ros fej lődése , de hanyatlása mégsem kezdődőtt el, 
mert a lakosság ujabb gazdasági ágak bevezetésé
vei , például szőlőműveléssel igyekezett az elért szin
tet fenntartani. Kiegyensúlyozott életét a török hódi
tás megtörte, amikor a két nagyhatalom az ország 
~zivéböl a határvonal mellé sodorta. Am elpusztítani 
Igy s.em tudták, sőt a hódftó háborúk végeztével las
san Ismét emelkedni kezdett. Kulturális színvonalára 
jellemzö, hogy a XVI. század elejétől minden évben 
akadt egy-két diákja. aki beiratkozott a bécsi vagy a 
krakkói egyetemre. 

Innen indult hát Trombitás János, akinek n'eve 
1559-ben szerepel elöször a török adóösszelrások
ba~ . Halász utcai lakosként emlitik a dokumentumok. 
majd egy későbbi Irás ból j elleméről is megtudhatunk 
néhány érdekességet - igaz, a megfogalmazott jel-

2 UNITÁRIUS ÉLET 

lemzésr6l tudni kell, hogy ezt Trombitás esküdt ellen
sége Irta, tehát gyűlölettel és irigységgel fogant: -
"Az egyébként is jeles mezővárosban első ember és 
patricius , akinek páratlan befolyása van polgártársai
ra. Kevély, arcátlan és tanulatlan ugyan, de agyafúrt 
és igen-igen gazdag. Miközben a budai pasa megbl
zásából ő szedi a nagymarosi harmincadot, ő a leg
nevezetesebb uzsorás is. Hovatartozását illetően in
kább török, mint keresztény.~ A fenti sorok árulkod
nak a szerző érzelmeiről , Novanus Ferenc komáromi 
lelkész annyira gyűlölte hősünket, az unitárius gon
dolkodót, hogy Pozsonyban , az országgyűtésre érke
ző rendekhez beadvánnyal fordult, melyben fölhívta 
a f igyeJmüket a nagymaros iak között elte~edt szent
háromság-tagadásra, s az új tanok hirdetője , Trombi
tás János ellen szigorú fellépést követelt. 

Trombitás elsélsorbao igen széleskörű és érdeklő 
désű kereskedő volt, akinek szekerei Isztambultól 
Bécsig jártak. szál1ftották az árut, mindenfélével ke
reskedtek. Ezért ismert, nagytekintélyű volt minden
felé. Több jeles ágensének is ismerjük a nevét, pél
dául feltétlenül bírta a budai pasa bizalmát, mely 
megmutatkozott egy unitárius vonatkozású ese
ménynél. a budai disputánál is. Kétségtelen. hogy te
vékenysége folyamán olykor kénytelen volt "nemsze
retemH dolgokat is végrehajtani, de ezzel minden, a 
határon átkelő kereskedőnek számolnia kellett. Ezt 
azonban úgy is lehetel! tenni, hogy övéinek és hazá
jának ne ártson vele. s ugyanakkor ő se kerüljön baj-

I 



ba. Ennek tudható be, amelyet az eddig előkerült 
adatok igazolnak. hogy Trombitás a bécsi hadita
nácsnak is dolgozott. 

Trombitás nem csupán tagja, hanem lelkes harco
sa is volt az unitárius ügynek. LeveieiMI kiderül, 
hogy Dávid Ferenc odaadá hive. 

Véleményéről őszintén vallanak fennmaradt írásai: 
Senkitől nem félek, azt mit akarok, azt meg merem 

{mom és mondanom. Az mű egyedül való Istenünk, 
nem az ti hármas, négyes állatos és billeges istene
tek, mely sehonnai isten: harmadnap küld nekünk 
bölcs tamlót, mely megpr~bálja és kikeresi, hogy m~t 
értetek az frásban. Megpirul az orcátok és nem hl
mezhettek-hámozhattok többet. Az pápások megér
telték hazugságok.· 

(A szöveg érthetősége mialt megjegyzem, hogy az 
.állatos és biJleges~ , a "hármas és négyesH jelzők a 
szentháromságra vonatkoznak. Az atya-fiú-szentlé
lek-istenség négyes tagolódást az antitnnitáriusok 
"negységnek" gúnyolták. A "billeges" lsten kifejezés a 
keresztreleszIlés stigmáira, a sebhelyekre vonatko
zik.) 

.Oly tudós embert hozunk Dávid Ferenctől" - frja 
tovább Trombitás -, "hogy egy prédikációban tiz 
annyi szót használ, mint ti hűsz prédikációtokban. 
Három könyvet küldött most Erdélyool nekem Dávid 
Ferenc, melyben a hit nyilván megmutallatik. Azok
nak egyikét Fehérvárra küldöttem. Kiáltsatok immár 

bátran. Azzal mi semmit gondolunk, megesmeritek 
ezután minémű orcával jártatok és az eretnekség, 
mellyel minket szid tatok, tireátok száll és szállott is. A 
vallásról a hallgatÓk legyenek ítéleteI. Ti előállni nem 
mertek, hogy [rással bizonyítsatok." 

Ennyit tartottam szükségesnek idézni a levélből. A 
sllluson ne csodálkozzunk, hiszen a korabeli hitvitá
zók disputálásának stílusa ez. Ami azonban lonlos a 
történelem számára: Nagymarosi Trombitás János 
meggyőződéses híve voll az induló unitarizmusnak. 
Közvellen kapcsolatban állt Dávid Ferenceel, köny
veket kapott tőle és misszionáriusokat várt Kolozs
várról. A könyveket is, és hihetőleg a várt tér[tőket is 
irányította, mintegy kijelölte a misszió irányát. Tagad
hatatlan, hogy az általa kijelöli dunántúli vidékeken , 
Nagymaroson, Székesfehérvárott, Szabadbattyán
ban és Polgárdiban értesültek hitelesen először uni
tárius gyülekezetről. Az a tény pedig, hogy a hit kér· 
désében való döntés jogára hivatkozik, jellegzetesen 
unitárius álláspont. Hitének és meggyőződésének 
legszebb bizonyítéka a budai disputa, a tragikus éle
tű Alvinczy György vértanúhalála után történt esemé
nyek, amelyek a budai pasa intézkedése nyomán 
születtek. Ezeket a pasa és Trombitás jó kapcsolata 
következtében sikerült létrehozni. Erről azonban la
punk egy következő számában lesz részletesen szó. 

(Foly tat juk) 

Szász János 

Sok szeretettel höszöntjük sorozatunk szerzőjét, Szász Ján os lelhészt, a Teol6giai Intézet igazgatóját 
lelkészi jubileuma 50. évfordulója allwlmából. 

Teol6giai tanulmányait KoLozsuáron az Unitárius Teológiai AI/Odémiá/l - párhuzamosan a Ferencz J6· 
zsef Thdomállyegyetem bölcsészharával - uégezte. A háború Ittán Magya rországra kerülvén dr. Csiki Gd.
bor püspöki helynök Polgárdiba nevezte ki lelkésznek 1946. március 31-én. Ezután a debreceni és hocsordi 
szolgálati éveit következnek, majd az egyház 1983-t6l nevezi ki János bácsit a Teol6giai l/l tézet igazgat6-
jának. Még most is, túl a 70-ih évén, mint a Dunántúli sz6rványegyházközség lelkészejárja fáradhatatla· 
Ilul a vidéket, kutatja a hódoltsági magyar IlItitarizmus nyomait, könyvet ll; publikál, konferenciákat 
szervez, előadásokat tart. 

1995 .. március 24.ér.1 a rádi6 istentiszteletet közvetített PoLgárdib6l, arr6l a helYTŐL, alloll1/Ol1 50 évvel 
ezeUi!t lII~ult.el az undárius hitet hirdetlÚ és terjeszteni. Az Ül/nepi istentisztelet alkalmából a. Magyaror· 
szágl U,.utárllls Egyhdz /levében Orb6kné Szent-Ivcinyi Ilona f6jegyző-piispökhelyettes köszöntötte, majd 
Polgúrdl alpolgármestere, egyházközségéneIt gondnoka és szórványban élő heuei sokasága. 

D,.~.ga Jállos Bácsi! Ezúton gratulálunk lapunIt nevében mi is, és kéljiih l sten áldását, hogy - immár 
meguJult egészségben - a szoltou fiatalos lendületlel és tudásvággyal még sokáig szolgálhasd egyházun· 
hat. 

szerk. 

Virágvasárnap 1996. 

Régen történ/. Jézus, az embernek Fia bevonult 
Jer~zsá/embe tanrtványai kíséretében. Az emberek 
o/a}ágga/, a béke je/képével és Hozsánná-val fogad
ták. T~dt~ '!:Ii vár rá, minek kell beteljesednie. Tant?
ványal kozu/ az egyik, Júdás, az Iskarióti 30 ezüst
pénzért elárulta. Az embernek Fiát elfogták megkf
no~ták, klnha/áll szenvedett. Erted, értem, ~indany
nYlUnkért Testvérem! 

Mo~t t6rt~nl, ,!,árcius végén. Ifjusági konferencia 
volt, unnepl, Vlfagvasarnapi istentisztelet. Nem tud
tunk bemenni a templomba, kordon fogadott. Egyhá-

zunkon Evita Peron (Madonna) óriási képe. Nehezen 
beengedtek. Két napig tankok dűbörőgtek, Qyá.~zze
ne hallattszotl. Evitát sirattak. JUdás 30 ezustot ka
pott, Budapest három és fél millió forintot. Egyhá
zunk elé - sajnos le kell imom - mozgó toalettekl!,/ 
állHottak. Tudom, nincs hozzá közünk, mert k6ztsru
let. Ez tőrtént 1996. március 30---31-én. 

Az embemek Fiát elfogták, megkínozták, kínha/~1t 
szenvedett. Erted, értem, mindannyiunkért. Még mm
dig nem érted Testvérem?! 

Bencze Franciska 

UNITÁR IUS áET J 



Amerikai unitáriusok mintazarándoklata -Erdelyben 

1995. május ll. és 24. közÖlt dr. Gellérd Judit vezet~é
vel ti1.ennégy (!lnerikai uni tárius látogatta Ineg egyh~zk~z
ségetnkcl. A látogatás zarándoklat mivoltát az amcr.lk:lla~ 
különösen hangsú lyozták. és szellemében valóban a.z volt. 
valumennyiünk lelkét érintő, s ökct mélyen átalakltó 7..<1-

r:'lndoklíl. Szerves részét képel\! a tes\Véregyház-program ~ 
nuk. mely már eddig is oly sok örömet szcnCII al. crdélyl 
és tengerentúli hillcstvéreknek . . ~. 

A tizcnnégy tagú esop.on .val~menn7 1 rés~tvcvoJe az 
észak.ameri kai és kanadm umtán us umverzahsta egyház 
illusztris szcmélyisége volt. hcten lelkészek. Nem érdek

példázatára épített emlékezetes beszédet, melyet dr. GeI
lérd Judit tolmácsoll. 

AJ. irís:ó egyháJ.kö1.ségben Rev, Franees Buckmaslcr 
kanadai lelkésznö, a monostori templomban dr. Riehard 
Boeke - jele nleg Angliában szolgáló lelkész - végczte a 
szószéki 51.0Igálutot. A zarándoklat emocionálisan is kima· 
gasló escménye voh dr. Erdő János püspök úrral és a:r. 
egyház többi vezetőjével és tanáraival való találkozás a 
Tanácstcremben . 

A történelm i Torda meglátogatása hasonlóan megrendí
tó vol t az elóször Erdélybe zarándokoló amerikaiaknak. 

telen felsorolni nevüket: dr. Peter 
Raible Seallle-i lelkész. a Testvér
egyház T,lOáes újonnan vá~~sztott 
elnöke és a csoport VC7.ctOJe. dr. 
Richard Boeke. a Tanács alelnöke. 
dr. Janc Mauldin, Rev. Franees 
Buckmaster. Rev. Elisabeth Grene, 
Rev. Sandra Lee. Rev. Virginia 
Sparling lelkés7.ek. dr. Barbar~ 
Bowman. dr. Edgar Crane egyetemI 
tanárok. Midge Jones a Veatch 
Program alelnöke, Don Matson, 
Caroll Payne világi vezetők. Leona 
Jona a honolu lui kisebbségi rádió
stúdió igazgatója. d r. Gellérd Judit a 
Tcst\'éregyhál Tan:ics főti tk ára. A 
látogatás megs7.cn·ezésében és le
bOllyolításában mindvégig részt velt 
e sorok írója is. 

Mintazar<'lndoklatnak olyan éne
lemben nevezhető e látogatás, hogy 

Az egyházközségeink látogatása 
a követkcző héten is ro lylatódolt 
Marosvásárhelyen, Nyárádszent
mánonban, a Nyikó mentén és a 
Homoród mentén. Nyarádszentmár
tonban Varga Sándor ünnepi fogad
tatása a 700 éves templomban, majd 
a fehér asztalnál feledhctetlen. Sán
dor János faragómúvész munkái val 
és a nószövetség varrotlasaival aján
dékozták mcg a vcndégcket, majd 
mindenkit családoknál szállásoltak 
el . Jó volt látni. amint híveink nyel
vi korlátok mlé emelkedve fogták 
meg az .,idcgenek" kezeit és eso
magjai! és bcszélgctni kezdtek a 
szemek. Sok emberséggel telítoo
lünk. 

A homoródszentmártoni 
te mplomvár a XVII. század végén 

G'j'öng)'öss)' Jállos: A kÖvetke7.ő nap Siménfalván 
minden hatványozollan ismétlődött. 
Meglcpclésünkre az egész falu apra

ja-nagyja vasómapiba öltözvc a papilak udvarán fogadott. 
Székelyruhás népes gyermekkórus énekelt és táncolt, kö
szönlóbeszédek váltották egymást. A környék valamennyi 
lelkészc és felesége ik is jelen voltak . A Nyikó mentén 
amerikai csoport eddig még nem járt. És a forró ünneplés 
ill Gellé rti Judit-Zizinck is szólt , akinek Siménfalva a szü
l őfa l uja. Aztán megszólahak a harangok és ~indnyáj~n 
bevonult unk a lemplornba. ahol Gellérd JudIt édesapja 
hajdani szószékérő l e l őször, s muga is palástosan tartott 
beszédet ké t nyelven a .,szcnt ez a hely" és "az én gyer
mekem elvcszCtl és mcglaláltatott" bibliai gondolatokra 
építve. Szombatfalvi József cschélfalvi lelkész az imádság 
aj:'lndékát hozta. Bíró Lujos helybeli lelkésl. pedig Richar~ 
Boeke-val együtt Marosi Imre - Gellérd .!mre ~gykon 
gondnoka _ dédunokáját kercszteltc meg. Unnepl szere
tct vendégség után boldogan engedte át magát mindenki a 
helyi csal:'idok szerető gondoskodásának. 

S:élwly temp{omerődöll 

eddig slOkatlan, de követésre buzdító precedenst leremtcll 
arra. hogy iktassanak az útvonalba . .Isten-háta-mögött i"' 
falvakat is. ahol amcrikai csopon még sosem ján , hogya 
környék lelkészeit meghívják minden cste oda. ahol éppen 
az éjs7.akáttöhöuék. s így cszmecserére alkalmat adjanak. 
Szálláshc1yünket is gondosan választották meg, Slállodák 
helyeit a nemzetközi összefogással létrehozolt két ifjúsági 
központban : a torockói Tóbiás h:ízban és a homoródszent
mártoni Dávid Ferenc Ifjúsági Kö~.pontban töllöltünk több 
éjszakát is. A kényeImen. a pompás kis1_01gá l :'l~on és a rc
mek konyhaművészeten túl nem ki s büszkeségünkre szol
gáit , hogy egy kicsit az övékben laktak, melyet a közös 
erőfeszítés var:izsolt ily szépre. 

Torockón ekkor nyitották meg a Tóbiás É\'a Galúiát 
Vass Albert festóművésJ. képeinck kiáll ításával. Ezt ismét 
dr. Tóbiás Károly profcsszor nagylelkű ajándéka tette le
hetővé. A megnyitó ünnepségen S7.ÖTényi É\'a ne\'cs SZln
művésznó is jelen \"011. A Tóbiás családot fel kérésükrc dr. 
Gellérd Judit képviselle. 

Mindig öröm Aranyosrákosra látogatni . A lel készházas
pár és a keblitanáes most is kitelt magáért : gazdag kézi
munka kiállítással és szerclelvendégséggd fogadot\. 

Mészkön Balá7.s Fercm; sírjánál mindenki megrendültcn 
állot\. 

A7. e lső hétvégét a csoport Kolozsváron töltöttc. Mind
három templomunkban egy-egy amerikai lelkész s1.Olgáh. 
A belvárosban dr. Peter Raible a könyörü16 H.amari tánus 
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Noha naponIa több egyházközséget is látogattak, dc az 
élmények jellegükben rendkívül küJönbözöck voltak. Ab: 
ban azonban hasonlítottak, hogy minden reggel a helybéh 
tcmplombnn reggeli istentisztelettel ny! tottuk a napot. 
imával töltöttük fe l lelkünket, s az este IS a templomban 

talált ismét. 

( Foi)'fCUjuk) 
Farkas Dénes 

(Kolozsvári Unitárius Közlönyből) 

.. . 



Kisebbségek és egyházai k 
A Friedrich Naumann Alapítvány 1996. március 

7-8. napjain "Kisebbségek és egyhá1.a ik" cím mel 
konferenciát rendezett a visegrádi Hote l Silvanus
ban. E konferenciát a magyarság kárpát-medencei 
jelenlétének, a honfoglalás hivatal~san nyilvántar
tott ezerszáz éves eseményének tiszteletére szer
vezték. 

A konferenciára egyházunk képviselőit is meg
hfvták. Résztvev6k: Kászon i J6zsef lelkész, ifj . 
Bencze Márton egyházi titká r, Bencze Franciska fO
szerkesztő, GáLffy Gábor, a Budapesti Unitárius 
Egyházközség gondnoka és (elesége, FelMs Sza
bolcs, a beregi sz6rványgyiilekezet gondnoka. 

Or. William Schultz és Prohle Gergely 

A rendezvény programja: 

Az első napon Pröhle Gergely projektveze
t5 (Friedrich Naumann AJapítvány) nyitotta 
meg a konferenciát, üdvözölte a megjelente
ket, majd dr. William Schultz, az Amnesty 
International (USA) ügyvezető igazgatója, 
dr. Tabajdi Csaba, a Miniszterelnöki Hiva
tal politikai államtitkára, és dr. Robert 
'lTaer, az blÚ!matiollal A ssociation for Reli
gious Freedom (lARF) főtitkára tartott elő
adást, amely után az erdélyi kisebbségek 
egyházainak szerepéről rendeztek kerek
asztal-beszélgetést. Ez utóbbinak vitaveze
Wje Zalatnay Istuán református lelkész a 
budapes~i ~rd~lyi Gyülekezet lelkipászU;ra 
volt. A vltamdltó előadást Biró A Zoltán a 
csíkszeredai Regionális és Antropol6gai Ku
tató Központ vezetője tartotta. A kerek
asztal-beszélgetésen Böjthe Csaba, a dévai 
Szent Ferenc Alapitvány küldötte, Dobai 
Istud n kolozsvári jogbö1csész, F6rika János gör
gé~yüvegcsűri lelkipásztor, Gergely Istuán csíksom
lY~1 plé~ános, Mester Zsolt nagyváradi refonnátus 
főiskolai rektor és Sógor Csaba madllfalvi reformá
tus lelkész vett részt. 

A második nap délelőtt jének az cls6 felében a 
szlovákiai magyarság egyházi élete volt a kerek
asztal-megbeszélés tárgya. Vitavezctts 'Törzsök Eri
ha helyettes államtitkár, fl Határon 'l\íli Magyarok 
Hivatala helyettes vezetője volt. A vitaindító el/5a
dást Gyurgyih László pozsonyi szociológus tartotta; 
a beszélgetés résztvevői : Bartal Károly Tamás pre
montrei apát (J ászfalu), Erdélyi Géza leIMsz-teoló_ 
giai eJ(5adó, Gábor Bertalan r.k. esperes (Nagyka
pos), Mics Imre r.k. pap (Rapp), Peres Imre, a komá
romi Calvin J ános Teológiai Akadémia professzora, 
Mihó Jenő pozsonyi református püspök, KO/D'ecz 
Mihá ly nyitrai r_k. püspök, Zsigó JÓIIOS dunaszer
dahelyi r_k. esperes. 

, 

Ugyanaznap délelőtt jének a második fel
ében a kerekasztal-beszélgetés vitavezetője 
TIrls Tamás, az Országgyűlés fideszes kép
viselője volt. A vitaindító e l5adást Szépfa
lusy Isluán bécs i evangélikus lelkész tartot
ta. A beszélgetés résztvev5i: Hoiouács József 
ungvári görög katolikus segédpüspök, Papp 
Lajos Tihamer, a Kárpátaljai Ferences 
Misszió küldötte, Utasi József, a jugoszlá
viai Tótfalu Szent J ózsef plébániájának 
képviselője. 

A rendkivül fontos , e lsősorban a határain
kon kívü l élő magyarok szempontjából nagy 
je lentőségű konferencia számtalan gondola
ta közül egyet kivánok kiemelni , amelyet 
Tabajdi Csaba áll amtitkár úr foga lmazott 
meg: Napjainkban az a kérdés, hogy az egy-
házak, azon belül a magyar egyházak meg 
tudják-e találni az adott országon belul a 
he lyüket. 

Or. Robert Traer és Pröhle Gergely 

lllesse köszönet e helyről is a nagyon gondos 
szervezéí munkát végző Friedrich Nauma/lllJ\lap{t
udnyt, Pröhle Gergely projektvezeW urat , és II szer
vező munka oroszlánrészét végző Tényi 5.dluiát. 

Galtfy Gábor 
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL. .. 
Kozma Gergely (1774-1849) 

KO~11Ia Gergely ~zfIltLu:lbford(ltisokkal. kOny~lcrjes~lésscl. 
köoyvlárával és gyakurlnh IclkéS711cv~kcnységé\'cl mllkozolt fel 
~ XIX SI. első felének unitánus nngYJa, somba. ;\o'Iml so~ más 
nagyl1CvG konárs:lnak. nc>c a 111:11 nemzedék előll .ahg-ahg IS
merI. Pedig többen IS mcgcmlékcl-Ocl, rólll. n;o; unltánusok kÖl.ilI, 
a Keresztfn)' Mag\'ctObcn lJuwgány Amn ( 1871 . VI. k.) és Koz
M Ferenc MllvéslCUönéncll tanulmányolb:m pedig Kelemen 
~ os (1984). Al. IrodalomtörtcneJembc:n Bayer JÓl.SeC (1897) ,és 
Sz~nnyel JÓ1,scf ( 1890-1914.). Kallnez)' erdély. leveleiben Kns-
16f György ([9.14). A SzfnmO\"cm:n Icxikon,b:m Schöpflin Ala
dár. az ÉlctrnjtJ Jexlkonb.ln pedig Kenyeres Agnes. 

KOl.ma Gergely apja. Mlh,áJy 27 ty;g a Sl.enlgcr1;ei egyház
község lelkém: \'oh . Egyházi (ró, rent!tanó, slcrvew tchctség :: 
olvashlllJuk Kelemen Lajos ,:Múvelődést önéncl1 tanulmányok 
címU nmnkáJ'I II. kötete, 178-lk 0Id~I<Úl,(1984) 

Gcrgely Sl.cntgencén s1,lilctcu 177~, S~cp~cl1l~r 19:én. 10 
éves korától II tordtlÍ - majd a kolozsván umH'inus gllnná7.mmban 
tanul!. Bcteg édC5npJa helycu Ulbbször v~gzcn sl.ós~éki s7.0lgá.ln-
10[, majd annak hulál:!t követő C51tcI~d6bcn (1799) Szentgerice 
rendcs lelkészc len. 1816-ban kön Jegylő, 1817-ben espcres. 
majd egyhá7.i közilgyignzgató vol!, 1833- 1849-ig KövcnLlen lel

kész. 
1807-h<!n házaso<lol!. Felesége;l Nyárád.~zentlászlón lakó dés

falvi pmaki Anna. 
Kozma Gergely élete egytx:cSCll a felvilágoso<lás kora két 

nagynevű lfodalmám, Beraenyi Dániel és Kölcsey Fe.renc ,~Ie:é
vel. Ismen és nJgynevű unitárius kortárs;\1 al cpoSZlró puspok 
Amnyosrákosi Székely Sándor: a kolonl'ári ~7inh:u IÜrtél1etét 
megörökíl6 Ka3h Nagy UI.ár: a Bécsben és Jénában tanuló egy
házi író Filzl János. - S7.JSZ MÓl.es - és Syll'esztcr György: ;I né
met felvilágosodás gondolalkórében mozgó Molnos Dávid: ;I 

Hell'Cl1usI fordító forradalnu slellemu id. Kiss MiMly. és az 
1849. 6 'i román mészMlásnak áld07.:1ta Filzi Ferel1c volmk. 

Ismert Kozma Ferel1cnd.. - KOZl11a Gergely élelmjzírójának -
~y irodalomtilnéne\l vonalkozásű l1IegállapÍlás~. E szcril1l .. :lZ 

IrotIalom!OfIénel olyan, mini cg)' S1.1ndarnb, amelynek csak Iö
szerep16il cs föhóscll IsmeJjük, dc a mellékeplz6dok - és szemé
lyei; ~ldolgOZ:lllanul és ismerctlenUl maradnak:' t- Iajd így foly
tllja: .. Pedig éppen ezekben rejhk a hősök erejének eszköze és 
ezekben tilkröződlk ViSS1.3 hatásukn~k teljességc". 

Kozma Gergel)' egyike azoknak, akiknek alkotása. ha esak 
mell&szcrepl6i minősflésben is. de h072álartozik az iroda
lomtörténet nagy cgésléhe7.. 
Első irodalmi kisérlelei a kolOlSl'án nemzeti színjáts:cls felé 

tell első lépésekkcl fliggtek össze. 
A hivatalos ~7.ÍnjdtS7.áSt _ mml mindenOtl. n kolozsvári! is - a 

InOkcd"cI6k elűzik meg, Dc, hogy bármit is elilaLljnnak. szinda
rnbokr:1 I'an szObég. EZI az igólyt elégíti ki Kozma Gergely for
d í tása I "a1. 

Még gimnazista kor.\ban, 1794-ben, megke7.dte sZÍndarnbfor
dM lcvékenységét. Lefordílotta Kleist KriSlian "Seneca" címu 
h:lromfelvon:lsos SZ011l0niJ11ékát. majd K0!7.cUhe .. Szercncsen 
rabok···ját. Kés6bb Landerer megrcnddésére. 8 Téli és Nyári 
Könyvtár kiadványa részére Clel1lcnti "Lauro"-jlÍt, Lissara 
. .Abesszínial Amazon"'Ját. és Goldschmidt •. RÓmai Biogn"ifif'
ját. ForditlÍ5:linak népszcrús~gc és sikere nyelvezctének .:s stílu
sának tudható be. A korabeli nagy irók. minI pl. Kazinczy, Döb
remei és Csokonai egyan"inl az elismerés hangján nyilatko7.IJk 
munkájáról . 

KOlma Gergely ollhonos volt a latin, a görög. a fr;mcia és a 
német nyelvben. Amikor például oo17.áfogou Reimllf S:imuel 
hamburgi lan~r .. A lennésJ.eti vall:is mbb :igazalai"-ról ín elmél
kedései .. mag)'aritás.:iOO]", nyelvismerete birtokában ánanulmii.· 
nyozta a korobcli S"lak,rodahnat. hoS)' fordítása közérthető, illct
vc tökéletcs legyen. KOl.mát munkájában nem al. anyagi érdek 
vczcue. nem pénl.ért. hanem timclctpéldányokért dolgo/.Qtt. Cél
JU a:t ,rodalom runcnilfté:<e, ~ eszme! in"inymulau\s és 3Z ol "3Sási 
vágy rulébrcsuésc voll. I 80S-ben .. Uj Kertccske" dmen ódát irI 
Teleky MIh:llyh01 .. amely kI3S~·f.iku~ vcrselfsbcn való onhonos-
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sjgiiról lunúsko<llk. In ABC könyvel a gy~nl1~kek réuére, ~ 11 
Landerer könyvkiadó bU'l.dítás:lra houllfogol! regényfn"ishoz is. 
dc fólismcne. hogy el'lel esak 37. özlet, spekulációl s1,olgllln:l és 
felhugyolI vele. r-öllételezheI6. hogy hu KOlma nem él- a neh~ 
közlekedési viszonyok miall - szellemi elSllgelellségben, vagy 
él vczheuc volna bármel yík Jelcsehb irodHlm:'ir Sl.ellenu útmulal!i· 
sjt, al Irodalom legnagyobbjai kÖl_é emelkedik. 

Kozma a cenJúro miau :v. 1810·cs évek második felében be
szunll:ue nooalml tevékenységét és a továbbiakban aJ. irodahm 
alkotások teljesztésével S1.erlen nagy érdemeke\. 

A kor Ismereiében tudjuk. hog)' a századforduló uláni évlizc
dekben alig Jeleni meg néhány újság és :I könyvIIrusoknak nla
guknak kellell a könyvek szám~ra plOCOI létcsíleniök. K01.ma a 
pesti és a pozsonyi kiadók megbí7.onjakém el6fizelókel tobor
ZOl!. Nagykl!el)edésO ismeretsége révén velllk s7.aporfloua az er
délyi 0lvas6közönség lábon"it. E tevékeny~égének ercdménye
kénl értcsUlt minden új alkolásról és a korabeli írókkal folytatott 
levelezése eredményeként clmélyUlhctcll al iro<lalol1l kérdései
ben. Tervbeveu eg)' h:wollla megjeIenIl .. Közlöny" kiadását. dc 
ez a S1.lIndéka al cgyre gyarnpoLló folyóirntok miau nem Ju tOlI cl 
a megvnló~ulásig. 

K01.ma n7.onban nemcsak lcrjeSl_t6je, hanem gyűjtője is voll az 
iroLlalmi alkotásoknak. Gyujlóne úgy a hnzai. mint a killföldi 
munk.lka!. KÖIl)'vtárával mindig rendelkezésére lilit a vidék ér· 
deklődő és tallulniv:'igyó köziInségének. Hfrlapol is járaIon. igy 
aJ. élcl napi eset1\énycir61 is ludta tájékozlOuli a köré csoportosu
ló irodalombnn"ilokal. 

Mint lelkésI.. egyházi beszédeiben is lel)cs'Llene 37 irod;!
lomból tl1erflell eszméket , Foglalkown a nöneveléssel. a női 
egyenJogúsjggal. a fJllI si és a városi iskoláknak és a7. anyáknak 
nevreSI befolyásoló slerepével. Modem neveléSI cszméke! hall -
gOllalon és hiroctcn. KmyolllntOlI egyházi beszédei növelték 
népszerűségét. 

Ismerelcs az AuguszlÍnovies.féle alapítvány felhasználására 
adon vélcménye. Ebben a kolouv:lri kollégiumban Jogi tanszék 
felállításJt javasolta. 1813-ban a Főtanács felé egyházi nyomda 
alapítására nyujlol! be terve7.etet. 

Irodalmi munkásságán tulmen6leg megmaradt népének élö és 
népe jal'iít elómozdfló sokoldnhí lelkésznek. 

Tatlulmán)'ozta a gyakran előforduló betegségek el1enSl'.Cfél. 
1:lpaslt3lalai felhas1,m'ilásával .. recepl könyv"'-et Irt . Gy6gyfUve
ivel és mllga készftelle gyógyszerkészletével nap milli nnp gyó
g)'flonn 3 betegeket. FiJlJegyzésc Slennl 1816 é.~ 1849 közölt 
2.960 fogallnhou ki. 

Gyóg)'ftásai mellett foglalkozot! g)'Omölcsfnncmesfléssc1. me· 
teorológiai Illcgligyelésckkel, mknrékegylctek létesítésével. Élcte 
utolsó pillanatáig kll7.dllu n 1llllvcl6dési és a ~f,abadság áldásai
nak bővít ésé61 , 

Koz.ma lelkészi tevékenységének SO-ik évfordulóját Köven
den. 1847. s/.epletlLber 30-án ilnn~pchék meg hívei. b$r.\t~i és 
lisztelői körében. 

Életének két utols6 é\'e a szabadsii.ghare idejérc eset!. Id6s ko
r:\rn való tekinlenel II szabadságharcban nem VCII részt. dc tobor
zó dal:Üval. allcmzet1lrök előll elhangzó préillk:lcióivnl a szabad
ságharc sikeres végkifejlés~n kllzLlölt . Orbán Bah\l.s .. Székely
föld Idr:isll" dmO munkájában Anm)'ossz~k I~glelkesebb aposto· 
Iának mondja, ki idős kor.l miau sl6noki Ichcl.ségél hasznosítoua 
a halJ S"lOlgálau'iban, 

1849. augusZlus l4-én halt meg. amikor az oroszok elénék 
Ar.myoss7.ék hatán"it. Italála a bönönt61 mentene meg. Véga];:arJ.· 
tának megfelelócn, l S évvel azel6n meghalt. relesé~e mel!é te-
11l':\Iék. Imtail. könyveli. leveleit u koIOt.sv:!n kollégium könyv
tii.r.\ban helyezték el. 

Kozma Gergely emlékének fehíjfiás:lval iSlIlenctéseme.1 élet
mjlfrója liirómondat:!\"al végl.cm: "soha napobb lelkI órommel 
tollamat nem le\lem Ic . mmt most. IlIIdőn SZl\ben és 1~lekben fel· 
melegcdv~n .1 sdp l1uillnaJ.: szcntélyében hogy áldozhat~k"· 

Ke leme n Miklós 



Az erdélyi unitárius leánynevelés története 
III. rész 

Szemé/yes emlékeim 
Hála 11 Lcányouhon szel lcmc!nck, II 

nagyok sokat segítenek, magyarázInk. 
Persze nemcsak nekem. On mindenki 
megleli mindent ti társakén önzetle
nül. Az egyetcmisIa lak6lársak is pél
daadó módon visel kedtck velünk. 
Bármil kérdeztünk, szívesen válaswI
tak, tanítonak. Tóth Kat6tór sok fra n
cia S7.6\ tanultunk, s azok alkalmazását 
a beszédben. Vele ma is barátságos vi
szonyban vagyok. 

Egy al kalommal nagyon megijed
tünk. Felmentünk a hálóba, és minI 
minden gyennek. kíváncsiak vol tunk, 
hogy mil csinálnak az egyetemi sták, 
Mcllcuünk volt a szobáj uk . A kél 
Szentkirályi lány - orvosnlIk készül
lek - éppen a koponyát tanul
mányozta. &re mi "isftva kirohan
tunk. Hál így jár. aki kíváncsi. 

A kosztot az Unitárius Kollégium 
konyhájáról howík pirospozsgás I(? , 
ányok. Es s/.igorúság ide, szigorúság 
oda , bizony sok Icvc lct loptak bc az 
"uni tercktő l " az onhonisuíknak . Mi. a 
Icányok tudwk, de soha nem árulkod
tunk. 

Amint már mondtam, finom ebéde
ket k:lptunk. Ilonka néni megtan ítotl 
kulturáltan enni és viselkedn i az asz
talnál. A részét mindenki mcgettc. Vá
logotni ncm lehetett. Velcm még is bllj 
történt. A tányéromon hagytolll a salá
tafőzclékct tükörtojással. mert nem 
S/.crettcm. FelügycJ6nónk azonnal 
észrevette, és kötelezőcn megetelle 
I'clcm. Egész éjszaka rosszul voltam. 

Ebéd után sétálni mentünk sorb;m. 
Jártunk a Hál.songárdban, a bOtanikus 
kertben. Ismerkedtün k a várossal. Ha 
ncm villCk sétálni, akkor délután 4 
óráig szabadok voltunk.. ÉnekcJtun k, 
olvastunk, bcs/.élgellünk. Második 
gimna..:ista korunkban mi. a négy ,.ref
fcs" babázni bújtunk el a folyósón a 
s/.ckrények mögé. JlIvában varrtuk a 
baharuhál, amikor Ilonka néni állt 
mcg mellcIlunk. Még a vér is mcgfa
gyott bcnmink. Most mi Ic~l.'! Ncm ki
fogásolta, hancm még segítctt. hogy 
sLCbbcn varrjunk. És még rongyOl is 
ígért további babázásunkha l . Adott IS. 
Ilyen voll. Mmdenttudolt. mindcntlá
tOll, M:mmit el nem né..:clt , dc amil he
Iyc~elt. azt páofogolla. 

A ~/ilenciulll délután .:I ónLkor kez
drktölI, 7 óráig. Akkor vaesoráltunk. 
Tanulá~ LdeJc a1:l11 cgylk nap Margit 
n~1IL . má~lk nllp Ilonka néni ügyelt fcl. 
M>1Tl!lt nénit néha hel)'el1esftette egy 

nagy leány. Ilonka néni velünk ült a ta
nulóban és kézimunkáZOlI. Mindig 
rendes, tiszta, ápol t, gondozott voll. 
Munkáju ízléses, különleges. Tőlc ta
nuham meg stoppol ni. Lefekvés elótt 
gyakran kikérdczte a leckét, aki ncm 
tudta, sarokba állva ke llctl mcgtanul
Ja. 

Vacsoraszünctbcn még mcgbcszél
lük a Iccké kct, tisztáztuk. amit nem ér, 
tellünk. Máskorénekeltünk, szór-.. koz· 
tunk. 8-9-ig álisméleltük a leckét. és 9 
órakor felmcntünk a hálóba. Ismét dc
rékig mosdás hideg vízhen. fogmosás ' 
és fckvés. Ha Ilonka né ni nem jÖIl fel 
II szobájába, akkor beszélgellünk. Sok 
székely Icány volt . 01llanult3m meg a 
székely himnuszI, mert halkan énckel
tünk is. 

Nappal zajos volt a város, de éjsza
ka nagyon csendes. Autók nemjának, 
csak ti konnisok. Még ma is hallom a 
lópatkók ütemes kopogásál. Az inté
zellcl szcmbcn I cvő sarkon müködötl 
egy nyári kert, hajói emlé kszem Brin
zas volt a nevc. Szebbnél szcbb sláge
reket hallgathallunk, az altatot t cl . A 
",Sorában"' is állandóan szólt a zene a 
hangszórókból. Szép zencsz:ímokat 
tanultunk. A sláge rekről jut eszcmbe 
Köble Istv:ínné Gálfi Sári leveléből 
egy rész. ldélem: 

" Kedves e ml ék jut eszembe Margit 
néniról. Akkoriban gyakran énekel
tünk egy slágcr!: 

. .Ne legyen tavasz, 
nc legyen május 
Ne legyen szívemben nyár." 

Mikor Margit né ni crrc cgySl.cr fel 
figyclt, szeliden megszólall: 

- Ncm kell fiam ilyet énekelni. mert 
fogytán van a tÜ7.tlő, nagy szükségunk 
van a lav35li és nyári melegre. Vol t 
humora. Különben is'Margit néni na
gyon e mberséges, megértő igalgatÓnő 
vol t. Sokkalliberálisabb szellemct va
lósítOIl meg az Otthonban. mint más 
leánynevelő intézetekbcn. Érthe t ő, hi
S7.tn uniláriu ~ volt. 

SlOmbaton vacsora után táncol tunk 
a zongora~lObában. Ü tő Irma (Buba). 
Sigmond lű l ia és Furdek Lujza szol
gáltatta ti J;cnél. Nagyon szépen zon
godztak. Ismerték a divatos táncdalo
km. Lc:íny leánnyal táncolt. és nllgyon 
jól ére /.túk magunkat. Mosl vissza
gondolva látom. hogy In ilyen sl.erény 
slórllkO/ .. 'Is volt eJ;. de nekünk nagyOll 
tetSJ;ett. A 11l0~tllm bcntlaká.~ok milyen 
össJ;koll1fort~ak és modemül beren-

dezellek, dc merem állítani, hogyaré. 
gi Ollhon hllngulatát utol scm érik. 

Kéthctcnként fürödtün k és hajat 
mostunk. Nem cmlékszem pontosan, 
hogy egy vagy két fürdőkád volt. Azt 
biztosan tudom. hogy osztályonként 
vártunk sorunkra, de veszekcdés, lő k 
düsődés ne m voll. Fcgyehnczeltek 
voltunk . 

Egy dolgot hiányolok al intézeti 
nevelésben. Leányokat éri ntő fontos 
kérdésckről soha nem beszéltck. Sem
mi felvi lágosítást nem kaptunk . Senki 
segítségünkre nem vol t, még egymás 
közt sem beszéltünk róla. Nagyon he
lyeslem. hogy ma már az iskolában. 
tanároktó l megkapják a testi fejlődés. 
sel járó tudnivalóka t. Ez a téma a tisz
lálkodással kapcsolalasan jutott 
cszembe . 

Volt szépen berendezcll belegszo
bánk. Aki lázas volt, idc kcrült. és 
csak akkor mchctell ismét iskolába, ha 
egy napig teljesen lá7_talan vol l. l\'lá, 
sok 3 napra cmlékcwek. Nem vagyok 
biztos. A hc tegct a társak nem látogat
hatták, csak :LZ ajtón keresztül érdek
lódhettünk hogylétc iránt. Olv(l:,nl\":1-
lót nem volt szabad beküldeni, ami bL
zony nagyon hiányzott a lábadozj· 
sunk idcjén. Teljes nyugalomban kel 
leli fck iidni al. ágyban. Intézetiink or· 
VOSlI dr. Márkos György volt. Orvos
s:ígok köl.ül leginkább a ricinust és a 
kininI használwk. 

Vasárnaponkén! kimenŐI kaptunk. 
Rokonna!, bará ttal. akiket a sl.u l ő 
megjelölt, kimehenünk. Vacsoraidóte 
benn ke llett lennünk. 

Megtöné nl. hogy a felelőssége t vál
laló család tudtával a Sétatéren vagy il 
botanikus kertben kötöttünk ki . ahol 
nevetvc ta lálkoztunk össze más Oltho, 
nistákkal. akik sZ1l11én ketlesben v~y 
cso~rtosan andlllogtak a .. nagy 0"
vel. Ártatlan kis szórakozásol voltak 
czek, hiszen a fiú a leánynak még a 
kezét sc m Illerte megfogni. Perszc 
ezeket lll. é lményeket estc "feldolgoz-

k" '" ' 

Vasárnap lehctell vendégeket fo
gndni az cbédlőben . Fiűkat IS, hu ro
kon volt. 

Ezek is il.galnHls dél utánok voltak, 
amikor sl.ólI a bejárati cscngő, kf
váncsiskodtunk. hogy klt hfvnnk kl 
DerCis napok voltak. ma szép emlék 

(F o/ylll/juk) 

Törökne Borbély Lenke 
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Ifjúságnak 
DO ,sd CI fl kb,'~lki!:.6 lillftá$oktvl. ,go: '"(lg)'''''''' igaz! 

l tLSIIII cg)' tál lencséért eladta cI~uszijlöl1ségi Jog:!t 

J á~obnak 
2 Saul voh luad első kIrálya. 
3_ JcnJ7.sálcrncl Dávid kiml)' tcue Izrael fóvt1rosává. 
4, Salamon vagyont kén (stentől. . 
S. Jonai háli, akilrcsak IIPJ3 Saul. gyQlöltc DáVidot. 
6. Illés balolmát E1izeui örökölte. 
7. Józscfne", tudta megfejtcni a fáraó álmát, 

ezért hör1önbc ~iirH\k. 
8. Jézus ocgyvcn napolt{ll1ölt II pu~ztában, 

miután az ördóg nég)'ncr megl.:asértettc. 
9. Kcresl.1c105 Jllnos ICI'es7.órbúl kész(l1t ruhái viselI. 

bőrövvel II derekán, sáskát t.< vadmézct evett. 
10. Pi\! Efezusban téri meg, 
ll . Jézus kllcn, leprást gyÓgyflOIl meg. 
12. BartimeUSI bénaságából gyógyito no ki Jélus. 
lJ. Judás áml /II cl JézUSI harminc ezüstért. 
14. István diakónusl halálra kövezték. 

A húsvéti nagytakarítás 

E nehezen értelmezhető rítusok egyik csoportja cgészcn 
hat:'iroWllan az cmbcri ség ősi tisltulásvágyának, a katar· 
zis"ágynak drámai mcgjclcnítése. Az, amely tchát a zsidó· 
ságban is munkálkodik. amikor a bűnbánat napján a fo lyók 
széléhez zarándokolnak s abba be1cimádkozzák II búnei
ket , hogya víz sodra vigye el azt viss.mhozhatatlanul. 
Vagy, lIhogy egy másik sémi szokás szerint a törzs II maga 
összcs buneit egy feke tc kceskebakra ruházzll rá, s ezt a 
bíinbakot aztán kiverik a sivatagba. Ez lesz a megváltás, a 
bűntól vllló megtisziUlás bárányá vá. amikor a I>crzsa hatá
sok alan az Agni-Deust Agnus Deine k értelmezik ál. (',Ag
nus Dei. qui toll is peccata mundi", .,Isten báránya. aki CI
"cszed a világ bűneit]" ) 

De ugyanez az általánosan emberi megváltás-mágia dol
gozik abban a Szokásban is, amikor a szalmabábut cipelik 
ki a rolyóvízhez, s bedobják. Később persze oda fordul a 
mag)'arázal, hogya .,telct hordják ki", men mindig a tava
szi napéjegyenkor esedékes cz a szokás. S ha már benne 
vannak a lélck tisztogat:'isában, a ház tájékát is meg kell 
tisztogatni: tchát elkö\'ctkezik a húsvéti nagytakarítás. a 
nagymosás. S czzel aháztakarítással fUgg össze a varázs· 
latok rontó erejélöl való megtisztulás mágiája is. Minél
fogva üstte\. kcrepelővcl minél nagyobb zajgásl kcll csap
ni. hog)' a rossz szellemekct elkcrgcssék il ház és az isten
háza körül, s egyáltalán az egész falu tájáról; minélfogva 
húsvétkor szokták megtilrtani a zajgással cgybckölötl .,ha
t:'irkeriilót". 7.ajongó szerszámok 7.cnebonájától kísért pro
cesszi6!. S lévén, hogy a legősibb osztályharcoknak örö
kös alulmaradouja, Éva, (hidak óta minden bűnöknck örö
~ös búnbakja, s egyébként is tennészeténél fogva rolyton 
IIsztulásra szoruló teremtése a Nő, ennélfogva - s persze 
m~g cgyéb okoknál rogva is, amclyek azonban iu konta
mmálódnak. vagyis egyéb inditékokkal összekeverednek
a. nagy tisztogatás alkalmával elsősorban a nőt kell meg
tisztogatni. vízbe tenni. vödörrel leönteni, vizes teknóbe 
dugni, vagy legalábbis r6z.savizes naskával meglocsol ni. 

Ez tehát il fura húsvéti szokásoknak ősrorrása. 

Supka Géza 
(Rls~lel (l K(j/andows a ka/wtdáriumball és más érde

kesslgek c. kljn}"vbő/) 
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Ha reszletesebb választ akarsz tudni, 
nézd meg a Bibliában! 

Szász Adrienne 

Erdélyi tájak üzenete 
, 
Arkos i Barabás Miklós verse, 1986. Kolozsvár. 

( 1902-1988) 

Nyolcvan év küszöbén rendületlen állva 
Fehér hajjal, fehér hóviharban 
Sokat átél tem, sok hibán okulva 
Kerülgetnek, igéznek, hozzám szegülnek 
A szavak - kérdem magamtól 
Szabad-e nekünk, szabadon, békén, 
Élnünk ma, a Kárpatok alatt? 

A beiűk összefonódnak bennem 
S azt mondják beszélj ... beszélj! 
Légy lá rma sziklán, hóviharban 
S ne félj! 

Sziklára állok, magam sziklájára, hogy lássanak. 

Sikoltok, kiáltok a hangzavarban 

Hogy halljanak! 

Szót értsenek, ma itt élők és majd 

Eljövendők-

Jövőt rombolók, hittel jövőt építők 
Itt voltunk, itt vagyunk, az Olt, Maros, 
Aranyos, Szamos menet Kolozsvárt, 
Gyergyó, Csik táján, Kovásznán, 
A Bucsinon, a Hargitán 
Itt élünk, itt maradunk a völgyekben és 
Sziklán. 
Itt élünk, dolgozunk, építünk 

Munkánk árán. 

A szikla porlad, völgyet tölt 
Munkánk árán reményünk testet öl t 
Kimondom, mert kerülgetnek a szavak 
Legyen bár vakondtúrás vagy 
Hóvihar. 
Az élet kereke, mindig csak előre 
Fordul és halad 
A völgy, a hegy, a szikla, a folyó elődeink 
Sírhantja is itt marad. 
A folyó a tengerbe szalad, 
A súkla itt marad 
De Székely népünk itt élt, itt él 
És iu marad ! 

(Bányai Ágnes pestszentlörlncl kántor 
édesapja emléké re) 



• 

· ... , in prolutáns ,'ag)'ok. Mi"t 
ilyeIt, sltlbadelvi'i, is jóindulaui 
mindeIt más l'(lllás irÓIII . • , 

(Jókai Mór) 

Tavasz és költészet 
Mindketté5ben érezni lehet az egyhangúságból 

való kitörést, a langyos fö lmelegedést , a zöldül5 
természet illatát , a fenséges eszmék áradatának 
hatalmát. Egy új világ kitörését a hGvös hótakaró 
alól, úgy a tennészetben, mint az emberek lelkivi
lágában. Géniusza fajon, valláson és állami határ
sorompókon felülemelkedve indul el meleget 
árasztani az egész emberiségnek. 

Úgy a tavasznak, mint a költészetnek logikája 
van. Körülbelül abban áll ez a logika, hogy ami 
fordulat, ami illat, ami nyelvzene, poéta szellemes
ség vagy érzés, az oly nagyszerU az emberek sze
mében, hogy odavannak a gyönyöTÜségtől. Állan
dóan megújulnak és sosem veszítenek egykori bá
jukból, s a későbbi nemzedékek még szebbnek ta
lálják a kikerics zsenge liláját és a dúsan bimbó-

HÚsvét héifőjére 
virradón 

Udvarunk hátán a ruhaszárffó 
oszlop kO/éllelfeszllell éjkereszt; 

• 
oldalrót is nő az éj. nemcsak fentről: 
a kelő nálunk sótéIben ébredez. 

Itt mindenkire vigyáznak, bárki volt; 

feny tik a csillagok dárdaéle, 
Mária kőnnye hull felhős szemunkMI, 
beszedell ruhák a majd ezredévek, 

dzó cseresznyefa ágát. Arany J ános Toldija sem fa
kul ki a lelki tekintetekben, hanem csodás alkotás
ként új és új szellemi emóciókkal táplálja a lelki 
világot. 

Tavasz van, a költészet napja, mindkettő mérté
két a kor ízlése, a fények és színek aránya, a for
mai tökéletesség, a beló1ük kicsillanó gondolatok 
mélysége és tisztasága, az ellentétes világfólfogá
sok összeütköztetésének finomsága határozza 
meg, Most, amikor a tavasz úijá varázsolja a vilá
got és fólébreszti az alvó természetet, most a költé
szet napján nem kivánhatok én sem mást, mint 
Goethe a halálos ágyán, utolsó szavaiban: "Mehr 
Lichtl" az-az "Több Világosságot!" 

Mikolai Bertics Mihály 

moshalatlan gyolcsok, mégis fehérben. 
Anyaként nézzuk a most is verez6/, 
mert mi vagyunk csak az orOk szenved6k. V;" Q".f"""~ "!S 

VÁSÁROSNAMÉNY 
/{je megva/taltunk az emberi iéire. 
S mi vigyazzunk az id6ve/ ébred61. 
szMJnkke/: tavasz /esz holflap dé1e161t/ 

Kállai Emöd 

Felhős Dávid Fere nc dijnyertes vízfestmé nye 
1987-ben Palo Alto városában (USA, Kalifornia) 

a Ne m:tetkö:ti Keres:ttény Békekonfer e n c iá n volt kiállitva 
,.Beregi Golgota" c ímme l. 
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László Gyula: 

Ex libris 
, ' , 

Mestersegem: regesz 

II március J-jén (I SZlIood Tér Ki(ldó legüjabb kiadl'á
lIytÍlwk slljtÓltijékoZWlójón /Ul/tal/a be Lászl6 Gyula pro
fesszo r myánkfta fel/Ii dll/fi kUnyl.ér Nemest!irl)' ls/váll. (I 

blulm'á ri UTEA kül/)'I'esholt/x //! . 
Rő~illtll \'áwlw (I Rudna)' GYI/la U/ll í ll'áll )'áb6/ 34 éI'es 

korában kolozswíri eg)'eEemi wmírrá leli , s /IUl 86 éves /!f
d6s ls II /ÍlI'lsz é/e/útját - aki 1944 március /4 -é/l at/ra ki 
dső .. /répkölI)'v"-it -, régészeti kwatást/ill és k!/I!.Ő/luíve
s:eti a'/';o/(ísaill kel1!$ZJiil il Széchenyi (/íjJ/ak (/9?'). I/. Já
I10S Pál pápa apostoli áldástíllak ( /99/. "A z Acs Piál/ak 
EWlIIgiliIlIllO" lillolculIIsortJU/táért) és (I Ma!:}'ll r Köz/á r
saság Középkeresztje II csil/t/ggal kifiillfe/ésnek (1995) a.:: 

e/1I)'créséig. 

~Al 0lvas6 voltaképpen két könyvel ta rt :l . Az 
egyik a szó erejével és a kutatás szenvedélyével igyekszik 
megelcveníteni a magyar múlt jelenségeit és végigkísérni a 
mi élctünkig úgy, hogy közben magáról is szót ejt a SZei.lő. 
A másik könyv a sze r;.ő rajti önéletírásának képsora. E 
húsz. .,raj7i szonellben" fel idézi a szerző életét, amely nem 
a s~üle téskor kel.dódölI, hanem amikor az .. Ige testté Icu" . 
Majd folytatódott Európa születésében, hiszen élctünk Eu· 
rópa jegyében történik meg bennünk . El.ck után történik 
meg é l ct é~ek eseménysora s végződ ik azzal. hogy .,sor
som menm, menni. menni"·. 

MlIga a7, ,,(rOll könyv" kisebb dolgozatokat tartalmaz a 
SZCilÓ és a magyar nép életéről. Iti is 017. óstörténettö\ sze
gény Szahédi László haláláig ívcl a sorozat. Ezek az apró 
tanulmányok egyrészt újságokban jelentek meg, egyszeru
en abból az okból. hogy fol yóiratokban néha évekct kellctl 
v,ol na ~'á~,n i, a publikálásukkal. Ennek ellenérc ncm "nép
s7.crfiSltó Irások, csak közérthető"- Szokta mondani il 

szer/l). hogy írásait elösror cgy nagyon szigorú bírónak 
olvassa fel. s ha a7. nem érti meg, akkor a hiba a szerzőben 
van, Ezt a "lektort" László Oyulának hívják , ám nem a 
szcrt6, hanem unokaöccse. aki megmaradt odahaza Szé
kely~?ldön a kétkez! munkánál, Neki olvassa fel hangtala· 
nul kiS tanulmányaIl, dc nagy könyveit is. természetesen 
csak ~ondolatban. Más is ellenóni írásnit - "hogyan el
m?n.~Ja -. l~éghozzá az~k . 11kikról fr, Az az ém~se. hogy 
ll11kozben al 6semb~r muvésleté ről. al. avarokról, magya
rokról v,agy kort:irsalr61 ír, a:l:Ok mögötte állnak és fi gyelik. 
hogy mu fr róluk "cz a nadrágos cmber" ... 

Idézet a szerz ötöl 
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Könyvtári kuriózum 
Egy érdekes tanulmánnyal gyarapodott könyv

tárunk állománya. A Magyar Néprajzi Társaság folyó
irata az "Ethnographia" legújabb számában jelent 
meg Háló József cikke: "Az erdélyi gömbkövekről". 

Az Erdély földjét felépítő kőzetek sajátos változa
tai, a miocén földtörténeti korban keletkezett homok
k?-.~o~kréciókról van benne szó, E képződmények, 
kulonosen Kolozsvárnak a "geológiai specialitásai ." 
Alakjuk gömbölyűsége miatt a népnyelv leggyakrab
ban gömbköveknek nevezi. 

Minket közelebbről ezek a kövek azért is érdekei
nek, mivel ilyen gömbkövet őriznek a kolozsvári bel· 
városi unitárius templomban is. 
Ahogya cikkbő l ki tűn i k, a kolozsvári gömbkövek a 

város történelmében kétszer is, mint . szÓnoki emel
vény' játszottak szerepe!. Először 1568-ban amikor 

• • 
David Ferenc ilyen kőről hirdette az unitárius vallás 
tana.i!. E,~t .. az eseményt a kró.~ikás szájh.agy~mány 
alapján orokftette meg. Ezt a torténetet ml jól tsmer· 
jük, amikor Dávid Ferenc a gyulafehérvári hitvitáról 
eklézsiájába, hívei közé visszatért és a nép ujjongva 
fog.adta, Kérésükre a Torda és a Belközép utca szög
leten, egy nagy kerek kövön beszédet tartott az .Egy 
Istenrőr, Hitelveit pedig olyan elragadó ékesszó
lással fejtegeue. hogya nép, az ősz He1taival együtt, 
vállain vitte be őt a piaci nagy templomba és az 
egész város az unitárius vallásra tért áL. 

A történelem folyamán egy másik kolozsvári gömb· 
kő, másodszor is "szónOki emelvény"-ként szolgált. 
Petőfi Sándor és Szendrey Júlia nászútja alkalmából 
Kolozsvárra érkeztek. Az örvendező nép, körülvette 
őket a Biazzíni szálloda előlt. Mire Petőfi egy ott he
verő "nagy kerek kőre" felállott és beszédei mondott, 
dicsőitve a népet, a szabadságot és a forradalmat. 
Ebből a tanulmányból megismerhetjük tehát a mi 

.kerek kövunk" történetén kívül a kő geológiai sajá
tosságait és mindezeken túl gazdag irodalmát is. A 
cikk végén fe lsorolt irodalmi anyag teljességéhez, a 
mi könyvtárunk is hozzájárul!. Ezért is dedikálta a 
szerző szeretettel a fenti különlenyomat egy példá· 
nyát egyházi könyvtárunk számára, 

Kaplayné dr. Schey Ilona 
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Páskándi Géza: 
Vendégség 

(25 év után újra bemutató 
Budapesten) 

Március 22-én a Várszínház ismét 
műsorra t(ízle azt a drámát, amit ré
gebben Magyarországon több helyen 
játszottak, film is készült belőle. Le
fordftották több nyelvre, amil angol és 
lengyel bemutatÓ követett. Örvende
tes esemény, hogy a sokak szerint vi
tatott darabot az új nemzedék is meg
nézheti, sőt mi is újra. 

A dráma Dávid Ferenc házifogság
ban eltöltöt! utols6 h6napjair61 sz61. 
Hál.ába "vendég" érkezik, Socino, 
akit Blandrata György, - Báthory 
Kristóf fejedelem megbfzásából -
kémkedni küld a püspökhöz. Mind
kettőjüket megfigyc!i Mária, a primi
tív cselédlány és jelenti beszélgetései
ket , viselkedésüket. Az ördögi játsz
mából Dávid Ferenc kerül ki gy6zte~ 
sen emberileg, erkölcsileg és hitében 
megerősödve. Inkább a halált vállalja, 
mint eszméinek, hitének feladását. A 
két besúgó sorsa a halál, az egyiknek 
erkölcsi, a másiknak fizikai. 

A dráma oly korban játszódik, író
dott, és játszódik ma is, hogy eszmei 
mondanivalója éppcn ezért érthető. 
Páskándi Géza üzenete egyformán 
szól a múltnak, jelennek és jövőnek. 
Ezt az üzenetet, az ,.ideát" észre kell 
vennünk. Kicsinyesség lenne tőlünk a 
költői szabadság által kitalált szemé
lyek és visclkedések bírálatába elme
rülni. 

• Mindenkinek ajánlom, ha lehet 
nezze meg a drámát, biztos vagyok 
bennc: hogy az élmény - vagy Igy, 
vagy ugy, - de senIcibői nem múlik el 
nyomtalanul. 

A rendező és a szereplők átélve és 
átérezve az örök igazságot _ a halha
tatlan lélek korlátok közé nem szorít
ható szabadságvágyát - remeklil 01-
dOllák meg feladatukat. 

A bemutl11ón és az azt követő foga
dáson jelen volt és egyházunk nevé
ben köszöntötte a rendezőt és a muvé
szekct Beneze Mánon piis pök. 

~Jeg}'ek a SZ;II!rdwk Jegyiro_ 
dll!óbllll, a Nemze/; Szfnluíz és (I Vár. 
5ZIII/uSZ jegyirodóibwI el6vilelbell 
I'd/lllll/ók) 

Bencze Franciska 

Thdósítások, hírek 
Közlemény 

A Nemzetközi Keresztény
Zsidó Tanács nyilatkozata 
A megfélemlítési kísérletek 

elvetése 
A Magyaror5rogi Keresz/ény-Zsil/(} 

Tal/dcs /ámogalja a Nemze/közj Ke
resZ/élly.Zsidó Tanács március 1/-13. 
kÖzÖul1eppellheimbell (Néllletor5rog) 
tartott végrehajtó bizol15ági ii/éséllek 
lIyilatkozatá/, amely elítéli (I Hal/laS 

hátrányos .he~Y.7.ctbcn lévő csopor!J:li
nak. mCSJavllJák ezen népcsoportok 
helyzetét. 

Im~dkozunk a Sarm es - Sejkben a 
terrorizmus ellen tartandó konferencia 
sikeréért, kívánjuk. hogya terroriz
mus el1eni közös erőfeszítéseik a béke 
ell5mozdftása érdekében célhoz vezes
senek - fejeződik be a Nem1.ctközi 
Kercsztény-Zsidó Tanács VB-ának 
nyilatkozata a közelkeleti fejlemé
nyekkel kapcsolatban. 

öngyilko5 hadjáratát. A VB illésélI a r------------------------
magyar tallác5 részéről Tamá5 Berta
lan, a Zsillati Iroda külügyi osztályve
zetője, a ta/lác5 főtitkára vett részt. 

A keresztények és zsidók nemzet
közi tanácsa, a világ jóakaratú és bé
keszerető embereivel egyiitt borzadva 
értesült a Hamas öngyilkos bombázói 
által Izrael állam ártatlan polgárai el
len indftott gyilkos hadjáratról. Mély
séges együttérzésünket fejezzük ki Iz
raelnek, els5sorban az áldozatok csa
ládjainak - áll a VB ülésén elfogadott 
nyilatkozatban. 

Elvetünk mindennemu megfélemlí
tési kísérleteI, amely empátia vagy 
megértés köntösében menteni és tör
vényesÍlcni igyekszik ezeket II terror
eselekményekct - hangsúlyozza a 
nyilatkozat. 

Felhívjuk a kormányokat, hogy hi r
dessék meg gazdasági szankciók fo
ganatosítását mindazok ellen az or
szágok ellen, amelyek támogatiák a 
terrorizmust és amelyek nem juttatják 
világosan kifejezésre visszatetszésü
ket és tiltakozásukat az ilyen cselek
mények ellen. 

Felkérünk minden keresztény, zsi · 
dó és mohamedán közösséget, azok 
vezetőit és közpollli képviscleti szer
vei ket , hogy folytassanak mcgbeszé
lésekct az olyan gyakorlat ról, amikor 
visszaél nek a vallásos érzéssel és azt 
gyUlölködés és erőszak igazolására 
használják fel, a vallások között pár-

•• 

•• 
Ulésezett a 17 fös 

Okumenikus Teológiai 
Bizottság, 

melynek kalolikus, református, 
evangélikus, baptista, metodista, 
és orthodox tagjai vannak. A bi
zottság 1994-ben alakult újjá és 
folytatja a 80-as években elkezdő· 
dött elméleti és gyakorlati közele
dést a krisztusi egyházak és kö
zösségek közölt. 

1996. március l l-én a Magyar
országi Evangélikus Egyház 
Északi Egyházkerűletének szék
háza adott otthont a tanacskozas
nak. A megbeszélésen a résztve· 
vők kiértékellék az 1996-os Öku
menikus lmahét, és az első izben 
eikészOlt közös imafüzel tapasz
talatait Átlekinlették a református, 
evangélikus és katolikus közös 
házasságkötési liturgialervezeteil, 
elhatározták az elmúlt évtizedek 
jelenlősebb ökumenikus doku· 
mentumainak egy kötetben való 
megjelentetésé], és tárgyaltak az 
1997-ben, Grazban megrendezés
re kerülő JI. Európai Ökumenikus 
Nagygyűlés közös elökészületei· 
ről. melynek témája: "A megbéké
lés, mint lsten ajándéka, és az új 
élet forrása~. 

beszéd folytatása helyett. 1-________________________ _ 
Sürgetően kérjük Izraelt és a pa

lesztin autonóm vezetőséget, hogy ké
sedelem nélkül folytassák a békefo
lyamatot, hogy ezáltal hatástalanná 
tegyék a béke ellenségeinek az érveit 
- fogalmaz a tanács nyilatkozatában. 

Emlékeztet jük a népck nemzetközi 
közösségét felelősségükre, amely azt 
követeli, hogy erősltsék a béke esé
Iyeit azáltal, hogy gazdasági segítsé. 
get nyújtnnak a közép-keleti rég iók 

Az UNICEF idén is 8 millió fo
rint értékG adománnyal segíti a 
kis vagy hátrányos he lyzetű tele
pülések iskoláit. Az UNICEF Ma
gyar Nemzeti Bizottsága tavaly 7 
m illió forintból 150 iskolát támo
gatott. A beérkezett pályázatok 
alapján azonban kiderült, hogy 
ennek sokszorosára lenne szük

ség. 

UNITÁRiUS ÉLET II 



A. Budapesti Tórténeti Múzeum 
BaMid Köre február 17-én a déld/"ini 
órákban látogatást tell a Nagy Ignác 
utcai templomban. 

A mintegy 50 f/"is esop?rt~t MuszJw 
Ibolya tájékoztatta az uOltárlus vallás 
tönénelüöl, a budapesti gyülekezet 
kialakulásáról, majd Kap/ayné 1r. 
Schey Ilona ismertetle a templom lör
ténetél a tervek készftésél61 a megva
lósulásig. Beszélt a templ?m sl{lusá
ról, az orgona sorsának vIszontagsá
gáról. valamint a hiányzó festett ab
laküvegek pótlásáról. 

A templomépület megtekintése 
után a Kör tagjai megtekintették az 
Unitárius Könyvesboltot. A Könyves
bolt rendkívüli nyitvatartással várta az 
érdekl/ld/"ikel, akik közül többen vásá
roltak az unitárius kiadványokbóL 

• 
A Dávid Ferenc Egylet f. évi már

cius 22-én alapszabálymódosító és 
tisztújító közgyűlést tartott Nagy Ig
nác utcai gyillekezeli termünkben. 

Be/Jcze Mánon püspök fohásza 
után a gyúlést dr. Mun'ay Sáll/uel fő
gondnok nyitotta mcg. aki azt a napi
rendi pontok elfogadása után le is ve
zellc. 

Az :itdolgozotl alapszabály figye
lembe \'ette az 1990 óta szerL.e1l ta
pasztalatokat, s legjobb meggyőződé
sünk S7.erint kors1.erú és minden 
s7~l11pontból körültekin tő, logikus 
összeállítása al. elvi ó a gyakorlati 
tudnival6knak. 

A 2. napirendi pont keretében ke
rült sor a válasuásokra. Elnök dr. 
Nyiredy Szabolcs. alelnök Orbóhri 
Szem- Iván)'i Ilona, fötitk:1r dr. wrincz 
Ernőné Ke/emen I/diká, titkár dr. 
Pás;Jor Rezsőné. R. Fi/ep Ágnes. 

Millecentenáriumi 
rendezvények 

Kiállítások 
I. A honfoglalás korát bemutatJ 

időszaki kiállítás. Budapest. Magyar 
Nemzeti Múzeum mán::ius 16-deccm
ber 31. 

2 ... Kard ts KensZJ" c. kiál1ftás. 
Veszprém. Laczkó Dezső Múzeum 
március 15-december 31. 

3. "ÉvHál.ados hagyomá/lyok a 
nuíviszt/ben" állandó kiállítás. Kecs
kemét, Bazsó Galéria március 15--de
cembcr 31. 

.,Nemzeti jtlképeink. a nuívé
sl.etben " időszakos kiállítás. Kecske
mét, Bazsó Galéria március 15-<lktó
ber 31. 

4. "A magyar iskola első évszáza
dai 896-1526" Győr. XanlUs János 
Múzeum március 21-november l\. 

5. "Mons Sacer" - Pannonhalma 
ez.er éve. Pannonhalma, Bencés Fóa
pálság március 21-decembcr 31. 

6. "Rokon népek és áshalánk" Bu
dapest, Néprajz; MÚz.eum március 
30-0któbcr 15. 

Folyamatosan igyekezünk olvasó
inkat tájékoztatni a fontosabb esemé
nyekről . de sem lapunk terjedelme. 
sem a különböző programok sokasága 
sajnos részletesebb közlést nem enged 
meg. Ezén az alábbiakat közöljük: 

"A honfoglalás 1100. évfordulója 
Emlékbizollság titkársága ezúton tájé
koztatja az érdeklődőket. hogy megje
lent ,..A honfoglalás 1100. évfordulója 
eseményei" dmu programftjzet. In
gyenes példány az Emlékbizottság lit
kárságán szerezhető be. Cím: 1054 
Bp. Báthori u. 10. Tel/fax: 131-059, 
132-8178." 

jegyző Kavect.kpré dr. Farkas Kata- f------ ------ --
lin. pénztáros Gel/értné Bencu JOJáIl, 
az Ellenőrző Bizottság vezetője FűlOp 
Jrília lett. Választmányi tagok: Fel/rős 
Staoo/cs, Kiss MiM/)", Kr;ta Dániel, 
Musl.ka Ibolya, Nyitrai uve/lte, Ráz
málly Csaba. Sá/Jdor G)'ula Mátyás, 
Schmidt Júnomé. Sipos Emőke ViI/ü. 

A közgyűlés végezetül egyhangú
lag tiszteletbeli taggá választotta Prof. 
Un.ló Gyula atyánkfiát. 

Az Egylet munkásságára lsten ál
dását kérjük! 

Elöző számunkban az ifjúság
nak szóló keresztrejtvén yt Szriu 
Adrienne készítette. 

12 UNITÁRIUS ~LET 

Unitárius műsorok 

I. " J6 reggelt adj Istenem" 
hi uan gyermekeknek, MTV I. 

április 6 ., április 13., 
ápri lis 20., április 27. 

reggel 8 órakor 
2. Örömhír 

MTV I. április 14. 
du_ 15 óra 35 

3. " Egy az l sten" 
unitárius fé lóra, Kossuth rádió 

április 26. péntek 14.30 

Halottaink 

Gyarmathy Gergely 
93 éves 
(Gyula) 

Dr. Zimándi Ervin 
80 éves 

Isten adjon csendes pihenést 
elt ávozott testvéreinknek az 
anyafóld ölében , lelküknek örök 
üdvösséget, a hátramaradott 
gyászol6knak pedig vigasztalást 

Helyesbítés 
Márciusi számunkban a .Meg

változik a Miatyánk" c. cikkben té
vesen jelent meg a dátum. 

Helyesen: 1997. 

Gondozás 

I dősek otthonában még :.zabad 
férőhelyek betólthetök. Tápiógyör
gye, dr. Csernusné. 

Telefon: 06-53-383-049 

La pzárta minden hóna p 6-án 
van_ A később beérkezett írások
kal szerkesztőségünk csak a kö
vetkező hó lapzártáig tud foglal
kozni_ Ké rjük ezt abeküldendő 
írásoknál figyelembe venni. 

lapllAajdonos: 
'bgylrorwgi Unitriri us Egrh'z 

f6szefo(es.z1ő: 
Btncze Franciska 

Sullcesztöbizoltság: 
Kászoni Jóuef, 

Mu$Zka Ibolya, Nyitrai LevenIe 
SZERKESZTÓSEG elME: 

V., Nagy Ignác ulca 2-<1, Budapest, 1055. 
Telelorv'tal:: 111-2801 

Terjeszti. Magyarországi lJni\áJi.IS Eg"JtIá:. 
El6liZethetö: 

egYMZi k6lponl1riban, a lelo;észj rodjl<ban, 
vagy ~ cse)3(en. UniIárius Elet je(g4'."t1. 

EI'! el6fi:e!t\si dj: 600.- A. 
E9)'es szám ara so .. A. 

Megjelenik havonta. 
Kézifalollal nem 6n:Unk meg és nem kOldilric 

viSSliI. 
Felel6s kiadó: 

Heltai Gl.spár I(ft. 

Index: ZS 842 
KészOlt • Cflbenrs Kft. goodOzI:$ába'I 

(Budapes! V., Künán Imre u. 23. 
Tel.: 132-3511) 
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